
 حقوقدان -اميرفيض  –مھار استراتژ و ھدف مبارزه       ١برگ  ٠۴/ ٠۵/ ٢٠١٢ 

  مهار استراتژی وهدف مبارزه
  حقوقدان –اميرفيض 

مت اين تحقيق، شناخت اين حقيقت است که مبارزه ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی چه ازباب استراتژی وچه ھدف  َ س  
 که برپايه دوطرح جرج بال وھنری برشت متمرکز و ،ستآمريکااست دولت اياالت متحده يدرمھارکامل س ،نھائی مبارزه
   .ه استتدوين شد

  مقدمه زیربنائی تحقیق 

 يا وقتی به خراب کردن بنا وياتاسيسات و ،حکومت کشورھا ودرنھايت کشورھای قدرتمند جھان يننانسان ھا وھمچ
  .ن قبال تصميم گرفته باشندآسرنگونی دولت ديگری مصمم ميشوند که نسبت به جايگزين 

نطور که خراب کردن بنا وتاسيسات، ندازی حکومتھا دارد وھماواين مرحله يعنی جايگزينی وانتخاب اھميتی فراترازبرا
کشورھا درامورکشورھای  مداخله که درمورداضافی بااين دشواری  ،سان ترازساختمان وتاسياست تازه ای استآبمراتب 

 یکشورھا توافقباسلسله کارھائی ازجھت  ،ديگربه خواسته سرنگون ساختن نظام ھا وجايگزين کردن نظام ديگری
   .نجام معامالت سياسی ضرورت داردايجاد بھانه ھای حقوق بشری وياجنگ طلبانه وا ينفع وذ

زمينه  آمريکاالنھايه سالھا طول کشيد تا اززمان کندی، تغيير رژيم ايران رابه جمھوری دردستورکارخود قرارداد آمريکا
  .شاھی ايران وفرصت مناسب رابدست بياوردباکشورھای ذينفع وانتخاب جايگزين نظام شاھن یھای الزم ازباب توافقھاي

به براندازی رژيم   ۵٧ازسالھا پيش ازشورش  آمريکاکه قصد ونيت  ميرود به دالئل وشواھدی اين تحقيق نخست
     .سلطنتی ايران رابه اثبات ميرساند

  ابتهاج  آقایشهادت  -۱

بود درکتاب خودشان ازموضوع تغييررژيم  ابوالحسن ابتھاج که سالھا از مھره ھای برجسته رژيم سلطنتی ايران آقای
ختلفی ازجمله ويليام داگالس که تغييررژيم سلطنتی ايران ازطرف اشخاص م«ايران شھادت ھائی داده است ونوشته که 

نقش برجسته ای داشته درکتاب خاطرات  ۵٧بود مطرح شد داگالس که درشورش  آمريکامانی رئيس ديوان کشورز
  خودش نوشته است:

 جک کندی صحبت کردم ووقتی شاه برای يک ديدار ن کشورشايع است به کرات باآد ايران وفساد زيادی که دردرمور«
وقابل اعتماد نيست ونتيجه مد وباکندی مالقات کرد، کندی به اين نتيجه رسيد که شاه فاسد است آرسمی به واشنگتن 

ن زمان وزيردادگستری بود، آرابرت کندی که در اب ،صحبت ھای من باکندی ومالقات باناصرقشقائی يکی ازروسای ايل
ازشاه قطع کند وبدين وسيله  حمايت خود را آمريکانسبت به مسائل ايران عالقمند شدند. نظرکندی اين بود که  کندی ھا

  »ی برسدسرش تحت نظرشورای سلطنت به پادشاھوادار به استعفاکند وپ را او

مالحظه خواھيد کرد که ھدف ازتشکيل شورای سلطنت وانتقال موقت  دراسناد ديگری که ارائه خواھد شد – توجه

  ھمه پرسی برای تعيين نوع رژيم کشوربوده است (پايان) ه جھت، بسلطنت به وليعھد

  شریف امامی  آقایشهادت  -۲

يک روز ضمن «شريف امامی اظھارميدارد که  »١٣٣٩حدود سال «شريف امامی نخست وزيربود  آقایدرزمانی که 
درايران، اعليحضرت کشوی ميزخودرابازکرد ويک دفترچه به  آمريکای حضوراعليحضرت وصحبت پيرامون نقش شرفياب
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 حقوقدان -اميرفيض  –مھار استراتژ و ھدف مبارزه       ۴برگ  ٠۴/ ٠۵/ ٢٠١٢ 

 آقایه ازسرلشگرزاھدی ونيز توجه وعنايت خاصه شاھنشاه نسبت به اين سند ميتواند قرينه ای باشد برکدورت شاھنشا
ئيھا درھرفرصتی عليرغم روابط حسنه واعتماد انگيز به آمريکان است که آرگدشيز زاھدی وھمچنين سند مزبورنشانار

   .شاھنشاه ايران درانتظارفرصتی برای تغيير رژيم ايران بوده اند

  مهاراستراتژی مبارزه

يم ايران  قاصد ۵٧از سالھا قبل ازشورش  آمريکاکه انچه عرض شد براثبات دو مھم بود اول اين ِ          ومصمم به تغيير رژ                  
   .بوده اند آمريکازادی بازرگان درتماس دائم باآجبھه ملی وجبھه  ،بوده ودوم اينکه دراجرای خواست مزبور

  ؟يده استئيھا به چه توافقی وبرنامه ای رسآمريکازادی باآاکنون به اين سمت ميرويم که تماس افراد جبھه ملی وجبھه 

ارسال  آمريکا به سفارت آمريکاکه ازوزارت امورخارجه  ١٣۵٧بانماه آبتاريخ  دی استسن آمريکادراسناد سفارت 
  اين نام رابخاطرداشته باشيد که دراين تحريربسيارمھم است) (لطفاھنری برشت است  آقاینھم آگرديده وگزارشگر

  ه است دفی گرديوسند طبقه بندی شده ومحرمانه وفوری معر ،آمريکا: نزديکی جبھه ملی بادولت موضوع سند

  مده است:آن سند آدر

 آمريکا(تماس درتماس گرفت  آمريکا ذربامقام وزارت خارجهآ ٢۴مرتضی بازرگان برادرزاده مھدی بازرگان در -١
   ١. ه رابرای دولت جانشين تشريح کندطرح جبھ تا صورت گرفته است) آمريکاودرمحل وزارت خارجه 

ينده نامعلوم پس ازرفتن شاه ازصحنه بترسد اوميخواست آ از آمريکامبادا  ن بود کهآرھبريت جبھه ملی نگران « :اوگفت
 او وستانه برخورد خواھد کردد آمريکا دولتی که توسط جبھه ملی اداره شود بامطمئن سازد که  را آمريکادوباره دولت 

ن آ از رھبر ستقبال دوند که ازدرجه اچگفت که درطرحی که درذيل تشريح ميشود مورد حمايت سنجابی وخمينی بود ھر
  »طرح اطالع دقيقی نداشت

شخصيتھای مذھبی ميتوانند  ينده نه خمينی ونه ھيج مالی ديگری صاحب پست وزارت نخواھند بودآدرکابينه   -٢
  ٢ .راه يابنددارمشھد وياقم بشوند ودرمجلس ھم ميتوانند نفرما

رفت  نکه اوازايرانآتابعد از کندجناح مخالف ازشاه خواھند خواست که يک شورای سلطنتی راتصويب    -٣
متشکل ازسه نفرخواھند بود،  ه عھده بگيرد اين شوراجانب وی ب از امقرردرقانون اساسی ر مسئوليتھای

بسيارمذھبی ومورد قبول شاه  –ھای سيمان بنياد پھلوی (مديرکارخانه عبدهللا انتظام ومنوچھرسالور –سنجابی 
  ٣ ومخالفين)

زاد مجلسين ويک ھيئت آن خواھد کرد. درمدت کوتاھی انتخابات                ّ است بازرگان معي  کابينه جديدی بري شورا  -۴
ايران باحکومت جبھه « :زارخواھد شد. بازرگان گفتتصحيح کند برگ که قانون اساسی را قانونگذاری سومی

نی اين خواھد داد. خمي ادامه وحتی فروش نفت به اسرائيل راملی درپی بھترين روابط ممکن باغرب خواھد بود 
   ٤». ن وضعيت خواھد بودآدوست ندارد اما مجبوربه قبول  را

واگرجمھوری اگرمجمع مقننه رای به حفظ سلطنت دھد، شاھزاده رضا دعوت به بازگشت به ايران خواھد شد  -۵
  ٥ .شود انتخاب رياست جمھوری برگزارخواھد شد انتخاب

                                               
 (مرتضی بازرگان ھمان شخصی است که اکنون درخارج ازکشوردرجنبش سبز فعال است) - ١
ھای نخست ھمان زمان که بازرگان در مقام نخست وزيری بود ھمين حرف را می زد. حتا گفته بود در قم اقامت خواھد  خمينی ھم در روز - ٢

  ک- کرد. ح
 ک- ح–قرار می گيرد بی دليل نيست.... تو خود مفصل می خوان از اين مجمل  -اگر ھنوزعبد هللا انتظام مورد ـمھر و تفقد و احوالپرسی - ٣
 ک- نگلستان بود و لذا توافقی با برنامه بازرگان برای او غيرقابل تحمل بود. حخمينی انتخاب ا - ٤
  ک-گذاشته می شود. ح» انتخاب نوع رژيم به التاری«ھمين زمزمه ھا سالھا است شنيده می شود و مرتبا موضوع  - ٥
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نھا انتخاب نشدند کميته آظرگرفته بود اما جبھه ملی، ديگرشخصيت ھا راشامل جم، امينی وسروری رادرن  -۶
   .حقوق بشردراينباره مطلع شده بود

زادی مطبوعات رامجازميشمارد اما آدولت جديد ضد کمونيست خواھد بود. حکومت نظامی راپايان ميبخشد و  -٧
 ١۵ تا ١٠. احتماال ست ميدھدازد . ساواک قدرت خودرااحتماال اعتصابات رابرای يکسال ممنوع خواھد کرد

مقام ارتش ھمراه باشاه صحنه راترک مينمايند. اکثرافسران تصفيه شده ازنيروی زمينی خواھند  باال افسر
  بود....

ازشاه قطع کند  مريکا حمايت خودراآاگر« :بازرگان گفت »چه بايد بکند آمريکا« :کارمند وزارت خارجه پرسيد -٨
طرح جناح  آمريکااواظھاراميدواری کرد که ، »اووافسران نظامی اش بيدرنگ کشورراترک خواھند گفت و

  »مخالف رابه شاه ارائه کند تاازخونريزی بيشتروبرھم خوردن اقتصاد جلوگيری  شود
شاه « :بازرگان گفت »يا جناح مخالف طرح راباشاه درميان نگذاشته اند؟آ« :کارمند وزارت خانه پرسيد  -٩

مھدی  ه بود تا به وی پيشنھاد نخست وزيری کند.بھبھانی مديربنياد پھلوی رانزد مھدی بازرگان فرستاد
   ».جناح مخالف رابه شاه ارائه نکرده بودولی اوطرح  بازرگان امتناع کرده بود

 پذيرنيست يک حکومت ائتالفی باماندن شاه درصحنه امکانطرف مذاکره تاکيد کرد که درايران امروز ايجاد   - ١٠
باايران روابط دوستانه خواھد  آمريکان آچون درنتيجه يت کند ازطرح جبھه ملی حما آمريکاوی اميد واربود که 

   .ژی ميباشدوداشت بدين علت که ايران برای پيشرفت خود محتاج به غذا، قطعات يدکی وخدمات وتکنول
نرابه مقامات ذيعالقه گزارش آ« :فتبخاطرمطرح نمودن مسائل تشکرکرد وگکارمند وزارت خانه ازبازرگان   - ١١

                     »لمبراکس رابطه برقرارکند به بازرگان پيشنھاد نمود که پس ازبازگشت به تھران با وی، خواھد نمود
  )۵صفحه  آمريکااسناد سفارت   ٢١(جلد 

   آمریکامد پیشنهاد جبهه ملی به آپی 

مسائل حقوق بين المللی حد، حقوقدان برجسته که چندين کتاب دردرسازمان ملل متآمريکاجرج بال نماينده دائم  آقای
رترماموريت ازطرف کا ،آمريکادروزارت خارجه ومبتکرايجاد ميزکشورھا آمريکانوشته ازشخصيت ھای وزارت خارجه 

ان رفته که مسلط به زبان فارسی بود به اير آمريکاکارشناس برجسته وزارت خارجه  ،دين براون آقای يافت که به اتفاق 
   .گزارشی ازجريان شورش ووضعيت کلی تھيه کند و

 –ھزارنفرپيش بينی کرد  ٢٠٠ ويادائمی شاه را به بھای کشته شدنجرج بال درگزارش خود کودتای نظامی وخلع موقت 
 و ن بستگی به حمايت ارتش ازاين شوراآبيرون رفتن شاه که موفقيت  شورای نيابت سلطنت به رياست فرح وتشکيل 

   .پنجاه درصدی راداردن احتمال آروی خوش نشان دادن ليبرال ھا به 

ن ارتش وشکاف بين آمقاومت تند رورادارد باموافقت باتاسيس جمھوری اسالمی که راه نفوذ کمونيستھا ورضايت مردم 
   .نظاميان  رابھمراه دارد

ميرانتظام وبازرگان وسنجابی مالقت کرد (که گزارش جرج بال وھمچنين ريچارد کاتم که درپاريس باخمينی  ودرتھران باا
نھا استناد نگرديده) سبب گرديد که طرح جبھه ملی که بوسيله آبرای جلوگيری ازطوالنی شدن اين تحقيق به مجموع 

نسبت به استراتژی  آمريکامطرح شد بعنوان طرح مصوبه وزارت خارجه  آمريکامرتضی بازرگان دروزارت خارجه 
مپل مامورسفارت به توطرح مزبور پس ازرسيدن بازرگان وھمراھانش به تھران بوسيله اسود پذيرفته ش ۵٧شورش 

   .نھا ابالغ شدآ

 ،افتاده است برعايت اختصاروانتخاب طرح جبھه ملی بمناسبت اينکه بادست اندرکاری جرج بال به جريان اجرا – حاشیه

  ايان حاشيه)(پ   .درتحقيقات سنگر بنام طرح جرج بال نام گذاری شده است

توجه ومبنی تصميمات کنفرانس گوادلپ آمريکابه دالئل وشھود زيردرابطه باقبول طرح بازرگان بوسيله وزارت خارجه 
   .فرمائيد
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گودالپ که بامشارکت روسای  درکنفرانس«درتاريخ ايران  ھائی بنوشته روزنامه اکونوميست وکتاب چھره –الف 
   »ی انتقال قدرت ازشاه به جبھه ملی بتوافق رسيدندبراکشوربزرگ تشکيل گرديد   ۴جمھوری 

ازيک دولت ائتالفی که  آمريکااکنون : «اشتاين اندی) گفته اند - اصلی (ناشر -شاھنشاه درکتاب پاسخ به تاريخ  - ب
   »تشکيل شده باشد طرفداری ميکندازجبھه ملی  خصوصا

ونه گترديد داشت که باکنارگذاشتن شاه چ آمريکالھا تلويزيون بی بی سی پس ازکنفرانس گوادلپ اعالم کرد که سا -ج
ھستند وبه  آمريکارامتوجه ساخت که اعضای جبھه ملی عموما تحصيل کرده ھای  آمريکاايران اداره شود تا انگلستان 

  (مختصرشده از جزوه دوشاھد معتبرکيھان لندن)  .وفادارند آمريکا

  ۵۷نکات زیربنائی دراستراتژی شورشیان 

  رسيده اينھاست: آمريکاکه بتصويب وزارت خارجه  ۵٧ئی وکليدی استراتژی جبھه ملی درشورش بنانکات زير

 نھا ممکن است به فرمانداری قم ويامشھد بروندآبود  دخمينی ونه ھيچ مالئی ديگرصاحب پست وزارت نخواھن -١
نخواھند داشت ولی اين ھمان مطلبی بود که خمينی ھم درابتدا گفت که روحانيت درحکومت وسياست دخالتی 

   .بعدا عدول کرد

اولين درحاليکه ھمان دخالت روحانيون درکارحکومت وسياست بود  ی طرح جرج بالژدراسترات بنابراين اولين بريدگی
  .که دولت بازرگان بود باوزرای غيرروحانی تشکيل شد ،دولت

  .بود  آمريکاوبيشتر کشور شورن کآ طرح براساس حفظ روابط بااسرائيل وحتی فروش نفت وروابط دوستانه با -٢
   .ميز برای انتقال قدرت وجلوگيری ازخشونت وخونريزیآمبارزه مسالمت   -٣

ايرمدعيان رھبری ازاين جھت است که قانونا يز وبدورازخشونت ازسوی بازرگان وسمآارزه مسالمت عنوان مب - حاشیه 

وازنظرحقوق بين  »مرگ بشود بنمايد مقصراستھرکس افرادی راتشويق به خشونت ويااقداماتيکه منجربه خونريزی و«
ترس ازمسئوليت وپيامدھای احتمالی  الملل نيز ممکن است موضوع تشويق به خشونت رابه جنايت برضد بشريت بکشاند

بدون خشونت  زميآدررابطه باادعای مسالمت   ون خشونت کشانده است.دغوش مبارزه بآشکست مدعيان مبارزه رابه 
   .ستاين اشاره کافی ا

 ياآسوال شد که دريک مصاحبه تلويزيونی » ومشاورقضائی کارتر آمريکاوزيردادگستری «وقتی ازرمزی کالرک (
 :نفررااعدام کرد؟ رمزی کالرک ميگويد نن حمايت ميکرديد ھمين حکومت است که ھزاراآاز رژيمی که شما حکومت و

نھا به وعده خودشان آنند من نميدانم چه چيزی باعث شد که اعدام ک نفررا ٢٠٠نھا فقط آقرارما بابازرگان اين بود که «
  )٣۴(مشروح درکيھان لندن شماره » )وفا نکردند

  ه ملی به اجرای طرح موارد ایراد واعتراض جبه

پايان  ۵٨وباانجام رفراندرم  يافته است تشکيل قانونگزاری را عنوان شورای جرج بال مجلس خبرگان که درطرح  -الف 
 ن اين بود که بجای اينکه طبق طرح، رفراندم برای انتخاب رژيمآو ،ايران اعالم گرديد ولی بايک اشکال رژيم سلطنتی

(جمھوری اسالمی نه يک  محدود به رژيم سلطنتی وجمھوری اسالمی شد  سلطنتی وياجمھوری باشد، موضوع رفراندم
  .واين کامال خالف توافق واجرای طرح بود کلمه بيشتر ونه کمتر)
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مد ولی قسمت دوم که تبديل حکومت ونظام به آاين قسمت ازطرح که پايان رژيم سلطنتی ايران بود به اجرا در ،راينبناب
   ٦. ن جمھوری اسالمی برقرارشدآجمھوری بود انجام نگرفت وبجای 

  .روحانيون درحکومت شريک واکنون انحصارا عمل ميکنند  آمريکابرخالف طرح ومصوبه وزارت خارجه  – ب

   ٧. قطع وستيزگرانه استخصمانه وبااسرائيل ھم ھمچنان  آمريکابرخالف تعھد درطرح ،  روابط با -ج

  .طرح مصوبه ، التزام به رعايت حقوق بشرراداشت ولی اين التزام درعمل، درجمھوری اسالمی رعايت نميشود –د 

شت واين انحرافات ھمان است که برخالف طرح جرج بال انحرافاتی دا ۵٧درمجموع ويک کلمه ميتوان گفت که شورش 
   .ن افراد عنوان اصالح طلبان رابر خود نھاده اندآواکنون  نديدن مينامآکج رفتن نرا دزديدن انقالب وآافراد جبھه ملی 

بظاھرچنين نموداراست که اصالح طلبان کسانی ھستند که خواھان اصالحات اقتصادی واجتماعی درجمھوری اسالمی 
محتوای اين عنوان برميگردد به طرح جرج بال واصالح طلبان کسانی ھستند که خواھان اصالحاتی ھستند. ولی حقيقت و

ساختاررژيم جمھوری اسالمی ھستند که باطرح جرج بال که اساس موافقت دراجالس گوادلپ بوده ھماھنگ گردد که  در
   .بوده استگوادلپ نفقيه است که درطرح جرج بال وکنفرانس ن اصالحات حذف واليت آصدر در

  ن باطرح جرج بال آاستراتژی اپوزیسیون وتطبیق 

 جمھوری اسالمی موافق نيستند و درکنفرانس، بابراندازیکشورھای شرکت کننده درکنفرانس گوادلپ به اعتبارتوافق 
 با نھا جبھه ملیآوانگليس ودرراس  آمريکان باجمھوری دموکراتيک ميباشند وبالطبع وابستگان به آتطبيق  خواستار

که درطرح جرج بال پياده شده است يعنی جمھوری  دوخواستارھمان ھستن ،براندازی جمھوری اسالمی موافق نيستند
 ساختار ودرمفھوم کلی حذف واليت فقيه واين مسئله يعنی واليت فقيه اعال نقطه مخالفت طرح جرج بال بادموکراتيک 

   .حقوقی جمھوری اسالمی است

مورد عمل است که درطرح جرج بال پياده ولی حقوق بشرقرارداده زيرا حقوق بشرموضوعی اپوزيسيون  خودرازيرشعار
   .جمھوری اسالمی قرارنگرفته است

 دھد که ازھم اکنون به تعھد طرح در تانشان ،واسرائيل ساخته است آمريکاوابسته به  اپوزيسيون بطورخفت باری خودرا
    .پايبند ميباشند آمريکاوفاداری به اسرائيل و

و اين دقيقا بدان معناست که اپوزيسيون خواستارجمھوری ، اپوزيسيون خواستاررفراندم برای تعيين نوع رژيم است
نه اينکه بين رژيم سلطنتی وجمھوری ھمه پرسی شود زيرا بنا برماھيت  ،دمکراتيک درمقابل جمھوری اسالمی است

  رژيم سلطنتی ايران انجام شده است. واجرای بخشی ازطرح جرج بال مسيررفراندم نسبت به ۵٧شورش 

تمام نمايشات وصحبتھا وقطعنامه ھای رفراندم برای تعيين رژيم سلطنتی وياجمھوری فريب ونمايشی است وھمانطورکه 
ن کسانی که آمده محال وممتنع است که نسبت به رژيم سلطنتی ايران ھمه پرسی صورت گيرد وھمه آبکرات درسنگرھا 
   .گاھندآيش ھستند خودشان به اين حقيقت که عرض شد دست اندرکاراين نما

 و حضوردرمبارزه بعنوان يک فردبی تفاوتی بين جمھوری وسلطنت وعدول ازسوگند پادشاھی  اظھارات اعليحضرت بر
ناگفته نماند که برای  ،باطرح جرج بال يعنی پايان مشروعيت رژيم سلطنتی است حرکته درجھت نھا ھمآوامثال عادی 
   .دادن به نظام پادشاھی ايتاليا نيز عينا ازھمين فريب استفاده شدپايان 

                                               
تان با استفاده از عامل خود محمد علی جناح پياده کرده چيزی که با نظر انگلستان و روسيه از سالھا پيش مطابقت داشت و نمونه آنرا در پاکس - ٦

 ک -بودند. ح
 ک-مراجعه کنيد. ح ۶به زيرنويش شماره  - ٧
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 حقوقدان -اميرفيض  –مھار استراتژ و ھدف مبارزه       ٩برگ  ٠۴/ ٠۵/ ٢٠١٢ 

 ۵٧ن درکنفرانس گوادلپ دليل قاطع دخالت، حمايت، برنامه ريزی خارجيان درشورش آطرح جرج بال واتصال اجرائی 
   .است ودستاوردھای چنين مسيری فاقد مشروعيت وحاکميت ملی است

  حقانیت ومشروعیت سلطنت است ،مانع دوم

 استراتژی مبارزه مخالفان جمھوری اسالمی را ،طرحن اين است که آجرج بال يک کمبود حساسی وجود دارد و درطرح
که نظرمزبور امری نيست که بتوان  ،نظری است که درطرح رقم خورده تنظيم کرده وادعای پايان رژيم سلطنتی ايران ھم

 چنين نظريه ھا ون چنان محکم وافراشته است که آ ،ن گذشت مبانی حقوقی وشرعی وسنتی وفرھنگی سلطنتآبراحتی از
 ین بکاھد. گرچه درظرف سی وچند ساله مبارزه کوششھاآنميتواند ازمشروعيت وحقانيت  يیونظرخواھی ھا طرحھا

  ،مده وبيشترين کوششھا ھم ازجانب متصدی سلطنت ايران بوده استآطرح بعمل  بسياری درتطبيق دادن سلطنت با
بال نداشته است (ناراحتی وبل ناخشنودی  انع سلطنت ازسرراه اجرای طرح جرجتاثيری دربرداشتن م معھذا اين کوششھا

  اعليحضرت ازسلطنت طلبان ازقرائن موضوع است) شکارآ

پوشيده  آمريکان برای وزارت خارجه آتحقيق نشان ميدھد که مسئله سلطنت وگرايش ايرانيان وسابقه تاريخی وھويتی 
مھارھدف نھائی مبارزه  ،دکرده بوکه استراتژی مبارزه رامھارجرای قسمتھائی ازطرح جرج بال نبوده است وپس ازا

برشت پايه ريزی وھدف ی رح ھنرنيز درطرح ديگری بنام ط را ،سلطنت طلبان که بازگشت سلطنت ايران بود وھست
   .مبارزه سلطنت طلبان را بکلی مھارکردند

  :مختصروفشرده طرح مزبورچنین است

تداوم قانون  –انتقال سلطنت رابوليعھد قبول ندارد  اآمريک
به شاھنشاه  آمريکاوزارتخارجه  –اساسی راقبول ندارد 

ھوشنگ  آقای(بوسيله  ابالغ کرد دوستان ايشان و ايران
گاھی ازکل طرح به مقاله محظورات شاه رجوع آ(عالقمندانی به   .نھاوندی درمکزيک)  که حق فعاليت سياسی ندارند

  يند)فرما

  نتیجه نهائی این تحقیق

ھدف مبارزه ما که بازگشت سلطنت مشروطه است « اثبات موضوع تحقيق است يعنی  ،نتيجه نھائی اين تحقيق -١
ساسی مشروطه وسنت مشروطيت پايداروواجد مشروعيت است وب قانون اژی ھدف ما که درچھارچاسترات و

  »ستآمريکاطرح جرج بال وطرح ھنری برشت  کامال درمھاروکنترل
 ،استکھلم«استراتژی طرح جرج بال را که درخارج ازکشورتشکيل ميشود  نکه سلطنت طلبان جلساتآ با -٢

 !!معھذا مجريان طرح کوشش تامه دارند که حضوروھمکاری محکوم وبی اعتبارميدانند »واشنگتن وبرلن
ندارد که مسئله تداوم مشروعيت  اعالم دارند که معنائی جزاينن جلسات وتصميمات آسلطنت طلبان رانيزدر

  ٩ .سلطنت وقانون اساسی مشروطه منتفی شده تلقی ميگردد
ھستند درحدی که  درکمال تاسف اعليحضرت نيزدرجريان اجرای طرح جرج بال عامل بسيارموثروموقری -٣

وتوصيه  ،طرح مزبوربه شخصيت وموقعيت تاريخی وھويتی ايشان منوط استاجرای ميتوان گفت شاھرگ 
سلطنت طلبان رابه مشارکت وياری اجرای طرح دعوت ميفرمايند به تالش مجريان طرح درادعای ه ی کھائ

   .ن طرح خائنانه وجاھت ظاھری ميدھدآ حمايت سلطنت طلبان از

 

                                               
ھی نمايندگی در استعالم خصوصی وويژه ای که شده است و گزارش آن به آگاھی استاد اميرفيض و چند نفر ديگر رسيده است، آقای شھريار آ - ٩

ولذا نبايستی حضور  قرار ندارند اعليحضرت را عھده دار نيست و اگر در گذشته مدت کوتاھی در مقام مشاورت بوده اند امروز در اين مقام  دفتر
 ک- معرفی می کنند را جدی گرفت. ح» شاه«او يا اشخاص ديگری که به نادرست خود را نماينده 


